
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                   ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:19907/04-08-2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00, 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 19400/29-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

........................................................................................................................................................... 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων  ήταν: 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 23 
1.  Παπαδόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Τέρψης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 

3.  Πετρόπουλος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 

5.  Κωτούλας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

6.  Μπινιάκος Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος 

7.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

8.  Παύλου Ζαχαρίας  
9.  Μυλωνάς Θεόδωρος  
10.  Βασιλειάδης Γεώργιος  

11.  Λιάνος Σωκράτης  
12.  Λίτσκας Διονύσιος  

13.  Σαναλίδης Γεώργιος 

14.  Στυλιάδης Δημήτριος  
15.  Αντωνίου Μαλαματή 

16.  Πετσάλνικου Άννα 

17.  Τόμου Ιωάννης  
18.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 

19.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

20.  Πετκανάς Γεώργιος 

21.  Μουτίδης Δημήτριος 

22.  Βελλίδης Βασίλειος 

23.  Αθανασίου Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 18 
1.  Φωτιάδης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος 

2.  Δαμιανού Χρήστος 

3.  Καπρής Δημήτριος 

4.  Στούμπας Αντώνιος  

5.  Ζήσης Λάζαρος 

6.  Δάγγας Παναγιώτης 

7.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

8.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

9.  Παρχαρίδης Χρήστος  

10.  Υφαντίδης Δαμιανός  

 11.  Τόσκος Πέτρος 

12.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

13.  Ιωσηφίδου–Παπαδοπούλου Άννα 

14.  Βασιλειάδης Νικόλαος 
15.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 
16.  Κουμπάνη Βασιλική 

17.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 
18.  Χαραμοπούλου Βασιλική 

 

Γίνεται μνεία ότι από τη Συνεδρίαση αποχώρησαν: 

1. ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Μπινιάκος πριν τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος. 

2. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιάκωβος Θεοδοσόπουλος μετά τη συζήτηση του 10
ου

 θέματος. 

 

ΠΑΡΩΝ : Ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χριστίνα Σπύρου, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΑΔΑ: 6Π6ΔΩΕΥ-Κ9Π



 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 

: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο 

Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας». 

 

Αριθμός Απόφασης : 281/16 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας κ. Αθανάσιου Τέρψη, 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Διατάξεις  του άρθρου 206  του  ν.3584/2007. 

2. Διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ47/11-05-2015 τεύχος Α΄) 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών 

υπαλλήλων» ορίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 

διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για 

κατεπείγουσες ανάγκες και χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση από την επιτροπή της 6/2009 

ΠΥΣ. Με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ47/11-05-2015 τεύχος Α΄) 

αντικαθίσταται η παρ 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη 

διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην 

πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 

τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου (μόνιμοι εργάτες) δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 

αυτών, καθώς απαιτείται να γίνει το συντομότερο δυνατόν ο καθαρισμός χώρων από ξερά 

χόρτα και να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος και εντατική επιτήρηση περιοχών του Δήμου 

που προκαλούνται συχνά πυρκαγιές (πρώην μπαζότοπος Αγ. Χαραλάμπους περιαστικό αλσύλλιο 

Καλλιθέας), ενώ επιπλέον και τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων (αποκομιδή 

απορριμμάτων από τις Τοπικές Κοινότητες και λοιπές καθημερινές εργασίες για τους εργάτες, 

καθαρισμοί δρόμων,) δεν επιτρέπουν την συνεχή και καθημερινή απασχόλησή τους και με αυτά 

τα καθήκοντα πυροπροστασίας και επομένως είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού, για 

την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας στην περιοχή του 

Δήμου.  

Η χρηματοδότηση της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από το αδιάθετο έως 

σήμερα χρηματικό υπόλοιπο πιστώσεων πυροπροστασίας έτους 2016. 

                          ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.  

 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθμός 

Ατόμων 

Χρονική 

διάρκεια 

1 YE Εργάτης Γενικών  Καθηκόντων 10 2 μήνες  

 

     Κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού λόγω της αντιπυρικής περιόδου 

που  ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. 

     Συγκεκριμένα,  προβλέπεται πρόσληψη 10 YE Εργατών  Γενικών  Καθηκόντων που θα 

αναλάβουν  έργα πρόληψης και καθαρισμού στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών . 

ΑΔΑ: 6Π6ΔΩΕΥ-Κ9Π



 

 

Σύμφωνα με βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει προβλεφθεί σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Καστοριάς, οικονομικού έτους 2016 για έκτακτο 

προσωπικό και θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6041.01 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού 

Πυροπροστασίας» και Κ.Α. 35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές εποχικού προσωπικού 

Πυροπροστασίας». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη 10 YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών. 

 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθμός 

Ατόμων 

Χρονική 

διάρκεια 

1 YE Εργάτης Γενικών  Καθηκόντων 10 2 μήνες 

 

Η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού κρίνεται αναγκαία διότι λόγω της νέας αντιπυρικής 

περιόδου, που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, το υπάρχον 

προσωπικό του Δήμου (μόνιμοι εργάτες) δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς 

απαιτείται να γίνει το συντομότερο δυνατόν ο καθαρισμός χώρων από ξερά χόρτα και να 

πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος και εντατική επιτήρηση περιοχών του Δήμου που προκαλούνται 

συχνά πυρκαγιές (πρώην μπαζότοπος Αγ. Χαραλάμπους περιαστικό αλσύλλιο Καλλιθέας), ενώ 

επιπλέον και τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων (αποκομιδή απορριμμάτων από τις Τοπικές 

Κοινότητες και λοιπές καθημερινές εργασίες για τους εργάτες, καθαρισμοί δρόμων,) δεν 

επιτρέπουν την συνεχή και καθημερινή απασχόλησή τους και με αυτά τα καθήκοντα 

πυροπροστασίας και επομένως είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση 

των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας στην περιοχή του Δήμου 

Τα καθήκοντα που θα αναλάβουν, αφορούν σε έργα πρόληψης και καθαρισμού στο πλαίσιο της 

Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας δύο (2) μηνών κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4325/2015. 

Για την εν λόγω πρόσληψη έχoυν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Καστοριάς, οικονομικού έτους 2016 για έκτακτο προσωπικό και θα βαρύνει: 

Α) τον Κ.Α. 35.6041.01 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού Πυροπροστασίας» με το ποσό  

των 44.101,00 € και  

Β) τον Κ.Α. 35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές εποχικού προσωπικού πυροπροστασίας» με το ποσό 

των 16.000,00 € 

σύμφωνα με βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 281/16 

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Γεώργιος 

Παπαδόπουλος 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Χρ. Σπύρου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Α.Τέρψης, Δ.Πετρόπουλος, Λ.Παπαδημητρίου, 

Δ.Κωτούλας, Ε.Στεργιόπουλος, Ζ.Παύλου, 

Θ.Μυλωνάς, Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος,  

Δ.Λίτσκας, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, 

Μ.Αντωνίου, Ά.Πετσάλνικου, Ι.Τόμου, 

Κ.Αντωνιάδης, Ι.Θεοδοσόπουλος, Γ.Πετκανάς, 

Δ.Μουτίδης, Β.Βελλίδης, Α.Αθανασίου. 

 

ΑΔΑ: 6Π6ΔΩΕΥ-Κ9Π
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